
Çin'de konıOoi~t propagan· 
dası yapan Çin'liler, japon 
ISekeri tarafından takib edil· 
lllekıe ve kurşuna diziJ. 
lllektedir. 

• ULUSAL • 
lzmirde çıkar, aktamcı siyasal i'Uetedir 

Bulgaristao'a iltica etmiş 
olan asi Yunan kumaodabı 
general Kameoos, Varoa'da 
hastalandığından Sofya'ya git· 
miştir. 
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Italya, Habeşistan'a nota 
~S?ss~?S?56 - "• ~- - C -~CŞ Gıf ,_W $ r ~ -~~ ~ t 

verdi 
Torkia vapurunun uğradığı akibet I Başbakan 1 

Bir Yunan vapuru Kemik oenizci!~~;01;şekknr Travers ve ray 
... ... t ) i x • 

Afyon • Antalya hattı 
f 5 $<)' >02 

h d k d Ankara, 2 (A.A) - Doiu • b 1 
urnun a araya otur u r.:~·:~!;n~t~:~:.~::~:~:~ şenınesıne aş andı 

C putaj hakkının Tilrk bayra-

dö-

enıj kurıarma Türk sosyetesinin (Sezar) gemisi lima- tına geçiminin onuncu yıı 
lltnı dönümü bayramı mllaasebe· 

ıza geldi. Sosyete ile gemi kaptanı anlaşanııyorlar. tile denizciıerimizden aıdık-
rtıa~ •e 29 Haziran günle- tıklan ıonra kendi kendini ması imkanı temin oluna· ları tebriklere karıı teıek· 
8-t: Alaancak iıkelesinden kurtarmak ihtimali de mev· caktır. Alakadarlar havanın klirlerinin iletilmesini Ana· L., .. _•y yllkleyen Yunan f 1 1 h b·ı b dolu ajansına emretmitlerdir . .. "' cut olduğundan,eier sosyete az a sert o maıı ase ı e u ..... •----
kitı .. ~lı 1079 tonluk "Tor· ile uzlaıılamana, liman ida· ifin çok mDıkül olacağını Kamenos 
'halel kıpuru, limanımızdan resinden Şat istenecek ve tahmin ediyorlar. Gemi, dün '•ti 1 .tı1a ıonraPelikan fe· yük boıaltılmak •uretile ge· geceki fırtınadan sonra daha 
ta.., cıvırında ve Kemik minin kendi kendini kurtar· fazla kumlara ıaplanmııtır. ''-•el k V ' araya oturmuıtur. .... ............. .-ıtt•------
d,,~~llr karaya oturunca Giritte neler oluyor 
lll&.. telıizle imdad iıte· 
--. '•"G · 1c k '°'1ete • ~IDı urtarma Tür 
'İJe •ı1aın" (Sezar) tahli· 
lı..ail'•iıi, Çanakkale'den 
ht ~e felaaiıtir. Fakat va· 
~ 'Ptıaı ile ıoıyete ara
iı~ ••laıma kabil olmadı· 
-., ... 

11 
ltaai elan kurtar1la· 

b ... :"'lftır s . . d 
~ · ezar gemııı, ün 
te ı,:ııa gelmiııe de ge· 
b'd' fırtına olduiundan 
'ile la •ıa •yrılmıt ve Ke· 
)t ot "'""na giderek kara· 
d,llaf,~11 vapurun yanında 

S.. •111iıtir. 
... Jete ·ı 
""' '• ı e vapur kapta· 
'"'- ~tıateıi araıında ko· 
elit. ; ra devam edilmekte· sra.. bir netice elde 
~~tir. ıeaai çıkarılabile· 
~-p ... 
~"' Yilktıntı boıalt-

1( Çin 
0
1nOnietleri kur 

tuna d· ·ı· ızı ıyor 

1.. .Sa118ay Ş k 
)~lab,ı e 

~°"'' Ja.L' 3 
(Özel) - Tok· 

•: L~ Qtr ve ·1· 
""-t°"'~•ıaı rı ıyor: Japon 
~'ili• Mıeneral Ayaı 
~~ ••lcer ançuri hudutla~ 
\...~ la•rb' ıevkederken 
.... ~ " ıye b&tçeıinden 

''Pılaa ~~._. 11 1 
a11aa razı ol· 

~ ....._. 1 eaaiıtir. 

dlrdanea talti/ada-

A~tı harh gemisi su
da limanına gitti. 

--·-· Bütün Girid halkı, hükOmetin aldı· 
ğı tedbirlerden lıeyecana kapıldı 

Elli kruvazörü 

letanbul 3 (Özel) - Girid adasında bazı karıtıklık· 
lar baş gôsterdiğinden, manevra halinde bullloan Elen 
donanmasından 6 harp gemisi, Suda limanına giderek 
demirlemiştir. Sôylendiğine göre, Girid ahalisinin 
memnuniyetsizliğini davet ~den ve karışıkhklara sebe
biyet veren hadise, Giridli memurların devlet hizmet· 
terinden uzaklaştırılmasıdır. Elen hOkilmeti, isyandan 
sonra bOUln Giridli memurları vazifelerinden çıkarmış 
ve yerlerine eski Yunanistandan memur tayin etmiş 
olduğundan Girid'in her taraftDda bir kaynaşma baş· 
lamışıır. Haoya viliyetinde 250 Jandarma zabitinden 
yalınız 26 kişi alıkonulmuş ve gerİ8İ azledilmiş bulu
nuyor. Girid genel valisi, asayi~i daha fazla bozacak 
kadar önemli olan bu tedbirlere son verilmesini Elen 
iç işleri bakanlığından istemiştir. 

•••• 
Yugo~lavya'da birlik 

Bir günde 1000 ki-
şi tahliye edildi --BtttQn partiler,Stoyadinoviç kabine

sine yardım etmeğe karar verdiler 
lıtanbul 3 (Ôzel) - Bel· bOk6mettir. Bu ıebeple yeni 

grattan haber veriliyor: kabineye btıtiln partiler yar· 
Stoyadinoviç kabineıi, Yu· dımcıdırlar. 

goılavyada iç ihtillfları ber· HllkOmet; iıtediji amaca 
taraf edecek ve tam bir bir· ulaımak için Marailya cina· 
Hk •icada retincek 1erb• yetiadea ıoara •• daba ••· 

Sofyada hasta yatıyor 
lıtanbul 3 (Özel) - Aıi 

Yunan kumandanı General 
Kamenoı, V arnada haıtalan· 
mıı ve Sofyaya dönerek 
Flamentin haıtahaneıine yat· 
mııtır. Kamenoıun yanaiın· 
da tehlikeli bir apıe vardır. 

Meşhur 
Bir doktor 6ldft 

lstanbul, 3 (Özel) - 1883 
yılanda apandiıitia ameliyatla 
iyi olabilecetini keıfeden 
meıhur doktorlardan A vra· 
bam Kroda, Viyana'da kendi 
ismini taııyan haıtaaede Pü
nömoniden 6lmilıtilr. Doktor, 
bütün hayatında 20 bin ki
fİye apandiıit ameliyatı 
yapmıı Ye bunlaran en ço· 
ğunu kurtarmııtır. 

Polonya 
Halkı sıcaktan 

bayıla yor 
lıtanbul 3 (Özel) - Po· 

lonya'nın birçok ıehirlerin· 
de yakıcı sıcaklar vardır. 
Varıova'nın içinde haziranın 
26 ıındanberi hararet 41 
dereceden •ı•ğıya d6tmüyor, 
halk serin yerlere koımakta 
ve ııcaklardan kurtuluı yer
leri aramaktadır. 

Puk körfezindeki d ?DİZ 
ıularınıo hararet derecesi 28 
dir. Vaıova' da yOzlerce kiti 
ııcaktan bayılmııtır. 

~~~---------~~ Lise talebesi 
Bugllo kampa gittiler 

Lise talebesi bu aene kampı 
Kilizmanda yapacaklardır. 
Kampa iıtirak edecek olan 
talebe bu sabah otobüslerle 
Kilizman'• gitmiılerdir. Kamp 
müddeti on beı gündür. 

vel tevkif edilmiı olan ıiya· 
sal mevkufların ıerbeat bıra· 
kılmasına karar vermiı ve 
evvelki gün bir kaç ıaat 
içinde bu mevkuflardan bin 
kiti tahliye . edilmiıtir. Hll· 
kômetin bu hareketi, blltün 
Yugoılavyada çok iyi bir 
tesir uyandırmııtır. 

Stoyadiooviç kabineıi,Yu· 
roılavya'nın baıtan bat• 
elektrikle aydınlanması için 
bir proje hazırlamaktadır. 
Bu proje, yakında Skopiç· 
aaya verilecek ve acele 
ouylaama11 iıteaecektlr. 

Yolu yapmakta olan mühendisler 
200 kişilik bir şölen verdiler 

Afyonkarabisar 2 (A.A) - çok kimseler, büyllk bir halk 
Afyon • Antalya hattında ilk yıganı hazır bulunmuıt ur . 
travers ve ray döıenmeıi Törenden sonra yolu yap. 

makta olan mllhendiıler ta
münaaebetile tören yapılmıı· rafında.o ikiy6z kitilik bir 
tır. Törende Afyon ilbayı, Şölen verilmiıtir. Ş61en çok 
Kolordu kamutanı ve pek iyi bir hava içinde geçmiıtir. -···· ~arbayhğın faaliyeti 

Bolu ilinde Atatürk 
günü hazırlığı 

--·-· Bolu belediyesi, başbakan, kamutay 
haşkan1 ve Saylavları davet etti 
Bolu 2 (A.A) - 17 Tem· Bolu 2 (A.A) - Bolu ıar· 

muz Bolu'nun ve Geredenin bayhğınca yaptırılmakta olan 
ve 18 ttmmuz Düzce'nin çocuk babçeıinin ve öallne 
Atatürk günüdür. O gün yapılmakta olan ~addeni.n 

. . . . ad konması ve ıehıre geh-
yapılacak ıcr.hkler ıçın ıım· rilmekte olan içme ıuyunun 
diden hazırlıklara baılan· ve çocuk bahçesi yakınla
mııtar. Şarbayhkça baıbakan rında yapılmakta olan çeı· 
Kamutay batk.tnı, bakanlar menin açılma töreni Atat6rk 
ile ıaylavlar o güne çağrıl· günü yapılacaktır. Bu itleri 
mıılardar. Atatürk gününü o güne kadar tamamlamak 
heyecanla beklenmektedir. için aralıksız çalışılmaktadır. 



(UlualBlrllk) --------------------------------------------------------------.:.=.;;:;;;;;;.::;.:;.;;~------------------------------------------------------.;...;..;..-.;.--~-t'alaife 2 
Bir ingiliz diplomatının mfthim ifşaatı 

lngilizleri, Almanlarla bir 
I 

'~L~H~TTI~ 
.. f(~.,. • 

~r'-'~·!'J 
~· ..... i 

ı.., 

EY YU.Bi.,~., antlaşma yapmağa icbar 
eden sebep ne imiş?. 

Almanya ile imza edilen filo paktında, Streza da 
verilen kararlara mugayir bir hareket yok imiş 

3 Temmuz • 1935 .. Yazan: M· A 

Tefrika- No. 92 

Kudfts kralı;lbahçedelbir çardağın ahında kraliçeoi~ 
nedimelerinden~ birine;:nanı '.aşk ediyordu!. 

Kraliçeyi aramıyorum Ve bu sözleri müteakib, O geçtikten ıonra der~ 
Hazir~n. a.y~ içinde Lond- nüllü olarak lngiliz filosuna olan esaslara mugayir siya-

rada.n bıldmlıyor: muayyen bir nisbet dahi- si bir istikamet gözetilmedi-
~ıyanada münteşir Neue linde ne Britanya ve nede ğini burada kayt etmek bel· 

Freıe Presse gazetesinin ö- Fransa filosu için tehlike ki mühim olur. 
zel . ayları, Alman • lngiliz teşkil edemiyecek bir sevi- Baıkaca ıu cihet dahi 
denız antlaımasının imzalan· yede bağlı kalmasını temin tebarüz ettirilmek lazımdır 
~aıını müteakib, Britanya eden makul bir çaredir. ki, filo paktı Almanya'nın 
rıcalinden mühim bir şahsi· Unutulmamabdırki Fran· kara ve bava teslihab hak
~et ile konuşmak fırsat ve ıız filosu bugün lngiliz filo- kında bir kararı ihtiva etme
ımkinı~ı bulmuş ve bu zat sunun yüzde 50 ıine baliğ mektedir. lngiliz hükumeti 
~uhabıre . anlaşmanın ıiya· olan bir tonaja maliktir ve bu paktı akdetmekle, mu
•• ehemmıyet ve şumulü ile Vaıington mukaveleıi mer- halliktaki teslihah mes'ele· 
Fransızların mubalef~tine ve iyetten çıkınca Fransa ken- lerinden biç olmazsa biriıini 
Veraay muahedesinin şeklen di deniz tealihahnı daha zi· ele geçen bir fırsaattan iı· 
~~vcud. oluşuna rağmen lo· yade artırmaya bak kazana- tifade ederek sureti katiyede 
I~ tereyı Almanlarl .. a ~öyle cakhr. tehlikesiz bir şekilde orta-
bdır anlaşbma y~pmaga ı~bar Almeı nya ise Britanya fi- dan kaldırılmış olduğu fik·-
e en •e eplerı ıöylece ızab · d d' k' · · bı:t 1 t • f loıuna niıbetle timdi teıbit rın e ır, ı lflD uy e UIUfU 

e ~111 ır •. · .. . edilen kuvveti tecaviiz ede- ~u fırsattan istifade edil· 
ngıhz hukümetı Alman· mekıizin kaçırılmaııadan da-

ya ile yapbğı bu paktı, ar· miyecektir. ha milaaittir. 
ııulu~a~ . ~eniz teılibatının Denizaltı ıemilerine gelince Bu paktlar karşısında di· 
tabdıdı ııınde mühim bir Franıız filosunun bugiln bu .. d • d 1 ti . . ld 
1

_ ger enız ev e erınıa a ı· 

&azaaç olarak telakki et· sınıftan malik olduiu tona• .. . . . 
mektedir ı T h-kı1 . gı vazıyete gelınce ıımdilik 
0 

fik" d ·d. 0k~ı ızAI u meta jın mi~tarı lngilizlerinkinden yalnız ıöyle denilebilir: 
ır e ır ı, manyanın f 1 d B ur ti bn.tn F ' sxo"llü 1 k . 

1 
d .. aza ır. u 1 e e u un ranıa nın notaıındaki iti· 

.v u o ara ımza a ıgı Al f'I F f' ı · bu ani 1 man ı osunun ransız ı· rez ar tamamıle hukuki olup 
•ıma, evrense mabi· loıuna n zaran kuv t' i ı· d "'ld' J 

Y
ettek' dn f'I b a ve ı za· ame ı egı ır. aponya bu 

1 unya ı o mua ede· · h 1 35 · 50 · k k · ıi konuımalarını ha li ko· mı eaap a tın ye nı•- pa ta arıı ~em~atık da~-
laylaıtı ı t . d y k . beti demek olup bu nisbet ranmıştır. liırleıık Amerı· 

r P esrı e ece tır d · it ·ı · f d k d 1 1 • d Bu anla k F · enıza ı gemı erı ıını ın a an ev et en e bu pakt 
ımaya arşı ransız · 45 • 110 l · 1 h' d b 1 dostlarımız t f d ıae şıo na o an nıı- a ey ın e u unmamıılardır. 

aibe n.t •11~ka ınh akn ~~en· betine düıer Britanya bükü- ltalyan h\\k6metinin bu bap· 
' mu ea ı u uaı ve ,. · Al 'J b " d k" k •· .. • mantık'" b. . . meı..ının manya ı e u gun a ı at ı ve resmı vazıyeti 

1 
ı .. ma iye~te ıtırazlar imzaladığı filo paktında vak-1 Foreign Officeye beniiz bil-

ya~~ acagılndı ngdter~ hüku- tiyle Stresada teabit edilmiş 1 dirilmemiştir. 
~~ 1 evve en tahmın etmiı • ., •• ~••-... ~•-------
ıdı. Hakikaten de Fransız Pari8'te bir dava 
hilkümeti bugün öğleden 
aonra Londrada bir protesto 
notası verdirmiıtir. Esasen 
ıon sekiz gün içinde Fransa 
hiik11meti, Almanlarla yapı· 
lan bu konuımalara ve 
Almanlara prenıip husuıunda 
verilen imtiyazlara karşı Lon· 
drada müteaddit defalar iti· 
razlar yilrütmüıtü. Fransız 
hilkümeti, Büyük Britanya· 
nın bir taraflı olarak Alman
ya ile Versay muahedesi bü
kümleri üzerinde görüşebil
mek bak ve salahiyetini ta· 
nımamak istiyor. Buna karşı 
Britanya btikümeti, bugün 
akademik mülihazalardan 
ziyade pratik hakikatlerin 
nazarı itibara alınması zaruri 
ve mecburi olduğu ve bilhassa 
timdiye kadar hiçbir Avrupa 
devletini, Almanyanın son 
zamanda yaptığı kara, hava 
ve deniz teslibatına karıı 
mllsellih olarak müdahale 
etmeği istemediğini gördük· 
ten sonra bu zaruret ve mec
buriyetin daha şiddetli oldu· 
iu fikrindedir. Diğer taraf· 
tanda Alman hükumeti ken· 
disinin deniz teslibatını gö· 
nOllü olarak tahdit etmek 
iıtemiştir. Bu vaziyet karşı
ıında : 

Ya Alman bahriyesinin, 
lngiliz filosunun yüzde otuz 
nisbetinde silihlanmasına rı
za göstermek, yahut bu 
rızayı göstermeyip kontrolsuz 
ve hudutsuz bir Alman de· 
niz tealibatı karıııında bu· 
lunmak gibi iki şıktan baıka 
çare yoktu. 

cıı:a ria ci ıık, Almaalana ıö· 

Karısını öldüren 
Mihail Enri yo 

Katil, sigorta ~ parasını alsın diye, 
geçen sene karısını öldormüştO 
Paris - Baı milddeiumi- evine geç vakit gittiğini 

minin oğlu ve meıbur faşist ve i~eriye girince zevceıiai 
meb'uılardan (Anri)nin ye- zevcesini can çekişir bir hal· 
ğeni Mihail Enriyonun mu· de buluduğunu söylemekte 
hakemesi bitmek üzeredir. ısrar eylemiıti. Zabıtanın 

yapmıı olduğu tahkikatta 
Mihail Enriyo, geçen yıl ise cinayetin yegine faili 
zevcesini hayat sigortasına Mibail Enriyo olduğu tesbit 
yetmiı bin altın frank için edildiğinden, katilin bu in
yazdırdıktan sonra bu para· kin adliyenin itini zorlaıtır· 
yı almak için bir desise ile makta idi. 
zevcesini öldürmüıtü. Kor• Bunun ilzerine katil, son 
kunç katil, ilk tahkikat sı- zamanlarda tazyik edilmiş 
rasında cllrmünü tamamen ve cürmllnü olduğu gibi iti· 
inkir etmit ve hldise günO raf eylemiştir . 

~~~--~----~ ... ---~~~-~ 
Kedi 

Hiç fare besler mi, 
besler! 

Moıkovada hayvanatı eh· 
liye bahçesinde ıayet garip 
ve hayrete ıayan bir bidise 
kaydedilmittir. Bu bahçede 
beslene• hayvanat araaında 
bir kedi 6ç yavruıile bera-
ber iki fare yavruıunu da 
bUylyiinceye kadar emzir· 
mit ve hiçbir gün onları 
parçalamak ihtiyacını hisıet· 
memiıtir. Bu hldise, Zooloğ· 
lar arasında merak uyandır
mıı ve ilmi tetkikata mevzu 
olmaıtur. 

Peşaverde 
Yanan binalarla kay· 

bolan insanlar 
Londra gazeteleri; Peıa· 

verde vukua gelen yangının, 
tahmin edildiğinden çok 
fazla zarar verdiğini yazı

yorlar. Yanan büyük bina
ların ade_di iki binden fazla 

olduğu gibi kaybolan insan· 
ların da yiizlere vardığı 
bildiriliyor. 

Kaipler arasında Hind 
ıeasinleriaden bazılarının 
bulaaduiu haber veriliyor. 
Y aaıı•• koca bir mahalleyi 
ailib a&pllrmiitlllr. 

-dedim-başka işim vl!r .. Ge- aııklar meyhanesine gittim. fırladım. Ne yapacağunı k•' 
lir de seni bulamazsam, kı· Aklınızın almıyacağı kadar tiremiyor.dum. . .. ili 
lıcımı göisüoün bir tarafın· içtim. Merdıvenlerde bırıtl J 
dan saplar, öbUr tarafından .. ~~rnim tu~uşuyordu. Ben ~•.rpııtım. Bu .Kralın 1:;,. 
çıkarırım, işte bu kadar. Luız ı sevmege baılamıttım. ıdı. Bana, dıkkat ta . 

Meğer sevda denilen şey, edecek oldu. Sonra ıordO~ 
ne delirtici, ne yakıcı, ne - Şövalye, sizin bur• ~ 
kavurucu ıeymiş?. gelişinizin sebebini ani•_. 

Kendi kendime; isterdim • 

öztOrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-41 -

--:=Eğer -. diyordum· Liiii - Fakat ayni ıeyİ ..-
eski fikrinde. - ısrar eder;; sormağa ben de hakla1'~ 
hançerler ve kaçarım; gider Kraliçenin dairesinde ne 

1 - Maznun - Sanık 
2 • Şahit - Tanık 

Türklere teali~ olur ve ora- laııyorıunuı 1 . . 
dan da kapağı ya Radosa, Yaver omuzum• vurd

0 
.', 

3 • Hurafe - 1 • Uraıa ya Hristiyan ülkelerine ata· - Gürültü etme • dt. 
Kral galiba bahçede do--

2 • (Evham ve hayalit) 
Sanıka 
Örnekler: 
1 - Halkı urasalardan kur· 
tarmak lizımdır. 
2 • Biz hesaplarımızı 
Saaıkalar iizerine kur· 
mayız. 

4 • Hassasiyet • Duyganhk 
Örnek: Gazeteler hava 
ıavgaıı işinde büyllk bir 
Duyganlık gösterdiler. 

S - Şayanı dikkat • dikkat 
değer 
Örnek: Oılübunuz Dik· 
katdefccr bir geliıim için 
dedir. 

NOT: Gazetemize gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
}erin Osmanlıcaları kullanıl· 
mamasını rica ederiz. 

Acun 
Buğday mahsulo 
hakkındJt bir 

istatistik 
Avrupada Mayıs nihayeti· 

ne kadar tanzim olunan bir 

istatistiğe göre, merkezi Av
rupanın bu seneki buğday 
zeriyatı 31 milyon hektar 
raddesinde tahmin olunuyor· 
du. Fakat bazı yerlerde ku
raklık bat gösterdiğinden 

mahıullln tahmin edildiğin· 
den az yetişeceği söyleniyor. 

Amerika'da bu seneki 
buğday mahıulü, reçen se
neye nisbetle çok fazladır, 

rım .. 
Söylediğim aaatta, gene 

ayni kapıya vardım. Doktor 
bekliyormuı: 

Girdim içeriye.. Kulağıma 
eğildi : 

- Aman Şövalyem ·dedi· 
Kral geliverir. Malum ya, iki 
daire bitiıiktir . 

- Kralı ıeytanlar alıın, 
diye homurdandım ve acele 

acele yOrüdUm. Kraliçenin 
dairesine çıkan merdivenleri 
dörder dörder atladım. Bu 
sarhoşluk değil, bir tuursuz· 
luktu. Hançerimin sapını sıkı 
ııkı yakalamııtım. 
Llliz'in odasını biliyordum. 
Oraya gelinceye kadar kimse 
ile kartllaşmadım. 

Llliz yoktu. Bazı eşyası, 
rast gele yerleıtirilmiıti.. ipek 
çamaıırlarının kokuıu, beni 
büsbütüa çileden çıkardı. 

Geri döndüm. Dar bir 
koridorda az kalsın, görille-

cektim.. Genç bir nedime, 
yarı çıpla.k geliyordu. Büyük 
bir dıvar saatını siper aldım 
bulunduğum köşede çok 
karanlıktı, göremedi. 

bununla beraber, eski stok
larını ta:namen sarfetmiş 
bulunan Yeni dünya, iç ihti
yaçlarını da hesab etmek 
ıuretile bu yıl, çok zengin 

.bir buğday rekoltesine muh· 
taçtır. 

Kanada' daki buğday mab · 
sulü de bu sene fazladır. 
Buranın mahsulü, geçen se· 
nt:kinden daha temiz ve 
dolgun yetiımiııtir. 

lstanbul ve ·r rakya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dSrdiincii Vakıf han 30 - 40 

Hanıza Rüstem beyin fotoğrafhanui, /%mirde en ıyı 
fotoğraf çekmekle şöh.reı bulan bir şan'aı ocağıdır . En 
ma,kalpuent olanlar dahi, burada çeklirdikleri foıokraj
ltJrdan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem "'1in, fototraJ malreme1i satan ma· 
ğazmı da muhterem müşterilerinin ince :evklerine g6re 
her ç~it malları, f oto!Taı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret her ıeyi ispata kdfıdir . 

(lzmir • Batturak caddesi, Refik 

yor.. . ·; 
Yaver bu sözü ıöyl•Y' ~· 

derhal kafamda bir ıilP,~ 
canlandı ve yıldırım ~ 
merdivenlerden endiaı, ;. 
çeye daldım. Ortalıkta _. 
yoktu. Etrafı araıtırıy~rd:I' 
Yavaı yavaı bahçeD•• 
ıesine dojru yürüdilaı: 

Hafif fıaıltılar geliyo~ 
Kalbim, her ıeyi kavr• 

gibidi: 
- Lüiz oradat Si' 
Diyordu. Yaklaıtıı•· 

ağacın altında idiler. 
Kral 16yli)1ordu: . ,.,-. 
- Lüiz, ıeni ıevıY0 ..-: 

Bana çılgınlık veriyor 191' 
Söyle, sen hayatında 
kimseyi ıevdin mi? ~ 

Lüiz susuyordu. Kral 

etti. 1'_ 
- Söylet .. Söyle bak•İl"'. 
Ve bunu söylerkeD kr d' 

Lüizi öpüp kokladıi1111, / 

D 1. k b•' yuyurdum.. e ırece 
ziyette idim. 

Liliz nihayet; 
- Sevdim! 
Diyebildi. d11,ttf 
Bu cevab krah ku •'
- Ne dedin, ne il" 

sevdin mi?. Söyle z;yl• 
o herifi öğreneyim!. 

Lüiz; "-. 
- Mazurum haıaıetP fi' 

her istediğinizi yapar•";...' 
kat onu ıöyliyemelDı 

rum. d•,,,t,, 
Dedi. Bana son IJ'_ 

vurmuıtu. Biraz da~ tlfl 
ledim. Kararımı vert11•f / 

- Ar•as• ııOI 

Ulusal 

Birlik 
Candelik eiyual ,, ..... (1111 

Sahibi: Haydar RüşD/J 
Neıriyat m&dlrl : 

Hamdi Nılshel 
Telefon: 2776 . .~ . ,,,, 

Adres : Jzmır 

Beyler ıokaiı 
Abone şartları : 

700 karut seneP ~ 
400 .. altı a1lı 

ilin şartl~ • •••. .J 
Reami ilinlar ı~ ~ 
Maarif cemiyeti t ~ 

biroauna miirac•• 
melidir. ~ 

Huauıi ilinlar : laf 
hanede kararlatl1"!At 
Baıdclıit yer : AP'1'V'.il 
matbaaıı 
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Tt:J R K iYE 

l 1 R, ı~T 
BAN~ASI 

z 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
.QAl-lAT~bDbQ 

vv ~N. v. 
· F · H. Van 
Der Zee 

lzmir Ziraat 
ğOnden: 

mektebi mOdür(Q. 

Nevi Kilo Muhammen Yüzde 7,5 iğ-

btu,.sc & Co. 
.. Vvı liE LEVANTE LıNIE Birinci nevi ekmek 18900 

le NFRID 8 ·-"1ıaı11 " vapuru Dana eti 850 
telblbıa lda bekleniyor, 11 Koyun eti 5900 
~tt da ıa kadar Anvera, Ro· Sadeyağ (Birecik) 1500 
ıçi" 16~ Haınburg ve Bremen Pirinç (Finike) 1500 

.. [)ao alacaktır. Zeytinyağ (Yemeklik) 900 
telblbıa d MORE " vapuru 14 Toz ıeker 1400 
"'•• 

1 
• bekleniyor, An- Kuru fasulya (Çahkaradeniz) 800 

~'tclı~e liverpoldae yük çı· Mercimek (Yetil) 200 
"'••11,,lt'J ıonra Burgas, Un (Düz kırm~) 600 
ktaiı_ i ~6atence, Galaç ve Salamura zeytin (siyah) 600 

s~aÇllı yük alacaktır. Çay (aı marka) 15 
VICE DIRECT Beyaz sabun (çımaıır) 500 

bedeli reti teminatı 
Ku. Lira Ku. 
ıı ıss 92 
25 15 94 
35 154 87 
70 78 75 

20 22 50 
30 20 25 
29 30 45 
ıs 9 oo 
17 2 55 
11 4 95 
15 6 75 

250 2 81 
22 8 25 

l' DANUBIAN Yerli arpa (yeni mahsul) 5500 
"bu lJNA HATTI Yerli buğday " .. 2500 , 7 13 12 

'ıaa.t. NA.. v ıpuru 4 Tem· ince kepek 1500 2 2 25 

5 20 62 

&.,tia:elcleniyor, Budapeıte, Kuru soğan (sapıız) 1400 7 7 35 
~ al •a ve Viyana için Domateı aalçası (halis) 500 40 ı 5 00 

t,b '-lrtır. Makarna (ekıtra) 500 25 9 37 
:.;; ~~~ri~leri ve vapur· Beyaz peynir (teneke) 1000 30 22 50 
): "-bta~~ ~zerine mea'u· Kuru bamya (Amasya) 50 150 5 62 
~ 11'iaati dılmez. Çamaıır ıodau 400 7 2 10 
'· ?n....:... Kordon, t J f ""VUJ • 2008 e e on Arpa samanı 4500 2 6 75 

A-------- Kuru meıe odunu 20000 1,50 22 50 

Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Aceııtası 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" SA TURNUS " vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem· 
acentaSI muzda Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman· 

ları için yilk alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 
Tbe Ellerman Lineı Ltd. 
"THURSO " vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN" vapuru ha· 
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenıeadan beklenmekte· 
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri Ozerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

• Kitaplannıza Gftzel Bir 

Cilt , Hatıralannıza Şık 

Bir Albtım, Ve sair 

Cilt işleri Yapbr

mak !&terseniz : 

• YENı KAV AFLAR • 
Çarşısında 34 Numarada 

- · Ali Rıza ·. 
Mücellithaneıine utrayınıı. 

Ôksftrenler! Mut 

laka (Okamentol 

aksOrtlk tekerle· :: 

rini tecrftbe edi ~ 
niz.. ~ 

ctı 
:Q 

" HERMES " vapuru 10 temmuzda gelip yükünü bojalt
tıktan ıonra Burgaı, V arna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"ORESTES" vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND" motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen· 

hagen, Dantzıg, Gdyoia, Goteburg, Oılo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

" VASALAND" motörü 18 temmuzda Roterdam, Ham· 
burgu, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oılo ve lı· 
kandinavya limanlara için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

.. PFLEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Malta, Marailya, ve Baraelon için yük alac.aktır . 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam ıefer 

" RINOS,, vapuru 21 temmuzda lzmirden doj'ru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiı: lllndaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

Acente mea'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi bina11 arkaaında Fratelli Sperco acentalığına milracaat 

edilmeai rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Taze temiz ucuz 
iia~ 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

• 111111111111111111fi11lllllH11111llfI11111111111111111111111111111 l l llllfll 11111IUl1111111111111111 

~ !lzmir yün mensucatıi 
:Q iTürk Anonim şirketi~ 

Ve Pftrjen ~ahapın ~ = E: 
"" "\ =-- Bn mftess. ese, ik.i yOz bin lira sermaye ile =_= 

en ftstOn bir mOs ....., >,__"' = __ teşekkft! etmıt ve Dı Ory en tal Karpet Manu·~
hil şekeri olduğu ~ 
Kuvvetli mftshil .:.) s fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait := 

-O ~ lzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasmı satın § 
nu unutmayınız. ...ı § almıştır. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mfts- ~ 

Tstiyenler Ş~b;.p § tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· 5 
Sıhhat &Orgftn ~ 5S rihinden itibaren yeni şirket tarafmdan işletil- ~ 
haplarını Maruf r ~ S mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta· ~ 
ecza depolarından .J .J ;;; niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· ~ 
ve eczanelerden := line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

~ Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak 5 
._ _____ , ____ i l§ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab· ~ 

arasınlar. 

Satılık Piyano ~ rika içinde yapılmaktadır. § = Posta kutusu; 127 S 
~ Telgraf adresi: lzmi~·;:AJıancak ~ Alman pıarka her teyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık

lar. 

1 
Almak arzu edenler her 

gün aabahdan akıama ka-

~ Telefon oumarası 2432 ve 3564 3 

a1111ınımınn1111111111111111• 11111111111111mmu1111.111llınıınmuııııııııııll!llın1ui 

ümer Bank-· 
t\t illeri ka Patates (Ôdemit) 1200 6 5 40 

l1tı h . Meıe kömürü 1000 s 3 75 Fabrikaları marn ulatı 
azınelerini Nohut 300 10 2 25 l dar ULOSAL BiRLiK 

gazetesi idarelıaneıine mü· 
caat etmelidirler. 

~._.., •. :aldı}or ince tuz , 600 s 2 2s Yerli malların en iyisi, en sağla· 
~ eıaı:: ~ be~k6aıetini.n yeni Maden kömUrti (zonguldak) 20 ton 1700 25 SO ~atılı k mOlÖr 1 . 
.. ~••yo ruıe fjfidelfiya Kok kömürü 32 " 2700 64 80 12 beygir kuvetinde (Dizel) mı, en UCUZU en güze 1 
~--i le rkta mevcut bütün Gaz ıuyu (beyaz) 50 teneke 360 13 50 markalı az kuJlanıJmıı bir Dereke kuma~Jarı 
> '•totJc:-lırdaki altınlar, Benzin 120 n 450 40 50 motör satılıktır. Taliplerin V 

~ ... "d• ;a ( LiliaviJ) iıtas· Mazot 250 ., 135 25 31 idarehanemize müracaatlan F esane kumaşları 
'itle llakı:d~n yeraltı mah· tutara 823 43 ilin olunur. 
~·. dilıaefe baılan· Okulammn 93S yılı ihtiyacı için 3.7.935 tarilıinden ili· Do K T OH Beykoz kunduraları 

t\~ -ileri baren 15 giln milddetle açık eksiltmeye konan 33 kalem k b 1 
., teı,,· ••rea Londra erzak miktarları yukarıda gösterilmiş olduğundan iıteklile· Ali AgA.h • Bakır öy ez eri 
""•d,ıa1' l&bayle bir t.edbi· rin yüzde 7,S iğreti teminatını lzmir malaandığına teslim Çocuk Hastabldan Somer Bank yerli mallar pazar· 
~lllıYt.aı ·~ura lıirlldüiil· ne eksiltme gllnü olan 18-7-935 perıembe günü saat 1 Miıtehauıaı 
~.Otlar.' ldanadan balı· 15 de mektep ıaba alma komiıyonunda hazır bulunma· '"'iıı~ :~~~: ~":!;, N. 68 fzmİr ŞUbeSİDde bttlUrSUllUZ 

lan. 3-9-14-18 1964 illll--•J-·----.. ------..---------• 
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------------------ Halkın Dilekleri Ati na 
Avdın ·SON · TELG S:2AF.LAl'lc~ 

. . ·• "• ... , . : ~ - -~-: .·• . . ~ _; ~~ 

Muhteliti Istanbul'a 
geliyor 

latanbul - Atina muhte· 
liti maç yapmak üzere ıeh
rimize geliyor. ilk maç pa· 
zar iilnü İstanbul muhteliti 
iledir. 

· Demiryolu kumpanY' 
sının bir haksızhl' 

Uabeşistanda EylOlden evvel harb olmayacağı kanaatı var 

Adis Ahahadaki lngiliz ve Amerikan 
tebaası tayyarelerle nakledilecel{ 

Arabada uyumuş 
Elli lirası da deve 

olmuş! 

Kahirerle mQteaddid Iogiliz yolcu tayyareleri emre amade bir halde 
bekliyf\r. ltalya hükumeti, Mısırdan beş bin baş sığır aldı .. 

Çoban lsa, zirai kredi ko
operatifi mümessili Hüseyin 
oğlu Mehmed Emin, dün 
akşam 1ahil park gazinosun-~ 
da fazla içki içmiı ve gece 
yarısı gazinodan kalkarak 
evine gitmek üzere bir ara· 
baya binmiştir. Fakat fazla 
sarhoı olan Mehmed Emin 
rakının tesirile arabada sız· 
mız ve arabacı da kendisini 
evine bırakmıftır. Sabable· 
yin kendine gelen Mehmed 
Emin, para almak için elini 
caketi cebine attığı zaman 
SO liraaının yerinde yeller 

lstanbul 2 (Özel) - Londrada çıkan ( Kronikel ) 

gazetesinin verdiği malO.mata gôre, ltalya Habeşistan 
ihtilafının harpsız lıalledilemiyeccği, lngilterc hOkO.· 

metince kanaat hasıl olmuş \1e Adis • Ababadaki Ingi· 

liz tebaasının tayyarelerle Mısır'a nakli için tertibat 
alınnııştar. llalya • Habeşiı;tan barbanın Eylnlden evvel 
patlıyaca~ı zannedilmcmekle beraber, ondan evvel teh· 
likeli bazı hadiselerin baş gôstermesi ihtimali de he-

Buglln neyapacaklar? 

Kralın derhal geti
rilmesi istenecek 

saba katıldığından milteaddit Ingiliz yolcu tayyarele· 
rinin Mısır'da harekete ômade bir halde beklemesi 
muvafck gôrillmQştilr. Sôylendiğine göre, Adis • Aha
hadaki Amerika tebaasınm da lngiliz tayyarelerile 
nakledilmesi için Amerika hakQmeti lngiltere nezdin· 
de teşehbClsatta bulunmuştur. 

Islan bul 3 (Özel) - Italya hnkQmeti, doğu Afrika· 
sındaki ltalyan kıtaataoın ihtiyacı için 5 hin sığır sa· 
tın almıştır . 

rrorkiye • feolaodiya 

Tecı•m aııtla~ması estiğini farketmiıtir. Meh· 
"i{ med Emin kendisini eve ıe-

tiren arabacıdan ıüphe etti· 

tahkikata baılanmııtır. du .. n onaylandı ğini zabıtaya aöylemiı ve 

· ·ı · Yamanlar kampı 
70 saylav, kralın heman getırı mesı- Don toplanan hakanlar kurulu ant· . 1 • • • • • ' Ikı gOn sonra açı ıyor. 

--
nı müşterek hır ~akrırl~ ·~~ı.yecekler laşmayı tetkik etmiş ve onaylamıştır Otohlls işletilecek 

lstanbul 3 (Özel) - Atı· vet edıl'!lesı ıçın _parlamento Ankara 2 (A.A) - Bakan tecim antlaımasını onayla- Verem milcadele cemiye-
d h b ·1· 0 • baıkanlıaına verdmek ilzere . . s na an a er verı ıy r. • . . . lar kurulu 6 Hazıran 935 mııtır. Antlaıma bır Tem· tinin Yamanlar kampı 
B il 1 w ö l müıterek bır takrır ımzala· "b' d k d . S k C ug n top anıcarı s ye· 

1 
d tarı ın e An ara a ımzala· muz 93 ten baılamak üzre Temmuzda açılaca tır. e· 

Y ı t mıı ar ır. T k. F · k nen unan. p~r amen osunun Bu Hylavların, buınnkll naa Ur ıye - ennandıya yürlitülmeğe konmuıtur. miyet; bu yıl ampın su 
çok önemlı bır celse yapa- toplantıda daha bazı ıeyler • ..,. •• ~~ ihtiyacı için yeni ve baıka 
cağı söyleniyor. Rivayetl~r~ istiyecekleri ve Ahali fı~kası Yamanlar j Yankesicilik bir 11.aynak bulmuıtur. Bu 
göre, saylavlardan 70 kııı, baıkanhğınıa , Çaldaraıten .. • yıl su ihtiyacı bu kaynaktan 
birleımiıler ve reyi imdaa alınarak Teotokiıe verilmesi ~uyu alanlar yetmış iki kadın 61 lira temin edilecektir. Boruların 
sarfınazar edilerek Kral Jor· hakkında bir teklif yapacak- beşi buldu aşırdılar döıenmeıine başlanmııtır. 
jun derhal Yunaniıtana da· ları a6yleniyor. Yamanlar suyunun eYlere DUn Karııyaka'da bir yan· Cemiyet bu ıene kampta 

Yunanistan'ın mOdafaası için 

Atina'da harh mec
lisi faaliyette 

Kurultay mOzakerelerindebOtQn Yu 
nan bakanları hazır bulunuyorlar 
latanbul 3 (Ôzel) - Yuna· nıyor. Bu kurultay, klh 

nistanın mildafaa itlerini ya· baıbakan ve kib batbakaa 
kından tetkik etmek ve Elen muavininin batkaalığı albnda 
ordusunun techizatile ilgilen· 
mek iizere kurulan yüksek toplanmakta ve bütila kabin 
harp kurultayı ıık sık topla· erklnı hazar bulunmaktadır. 

Çin komünistleri Fransa-ltalya 
kurşuna diziliyor Erkinı harbiyeiumu· 
- B~ıarafı birinci !Jahifede _ı miye başkanları gö-

Nankinden haber verildi· rOşOyorlar 
tine göre, J1tpon askeri Iıtanbul - Franıa ve ltal· 
kuvvetleri, Nankia hüktlme· ya erkiaı harbiyei umumiye 
tinin muvafakatiyle komi1- baıkanları Roma' da renel 
nist propagandası yapanlara durum etrafında görüıme
mli~ema~iyen . ~akib etmek- )ere baılamıılardır. 
tedır. Bır ay ıçıad~ bu pr~: Habeı imparatoru bir di· 
pagandacılardan ı800 luıı yevinde; ltalyanları ceddim 
t~t~l~uı. ve derhal kurıuna gibi mağltlb edeceğim, de· 
dızılmııtır. mittir. 

lngilteı·e 
ltalya'oın uluslar ku
rumundan çıkmasını 

istemiyor 
lstanbul, 3 (Özel) - Pa· 

riı gazeteleri; 25 Ağustosta 1 
toplanacak ve ltalya·Habe
tiıtan ihtilafını tetkik ede
cek olan uluslar kurumunda 
ltalya'nın 'kurumdan çıkma· 
ması için lniiltere'nin son 
derece çalııacağını haber 
veriyorlar. 

Genel 
Notus sayımınu 

hazırlık 
Şehrimizde i _ nel nüfuı 

sayımı hazırlıkları bitirilmiı· 
tir. Bugün viliyet istatistik 
direktöril Bay Nazım Bal· 
kene ile belediye zabıta 
amiri Bay Ali Rıza otomo
bille ıehrin muhtelif yerle
rinde genel nüfus ıayımı 
baıırbklarını tetkik ve tcftit 
etmiflerclir. 

ulınmaıı llzerine branıman· kesicilik bidiseai olmuıtur. birçok yenilikler yaptıracak, 
larını yapbrmıı olanlar her Karııyaka'da Kemalpap cad· radyo koyduracaktır. Her 
illn belediyeye müracaat desinde yoğurtculuk yap- gün Karııyaka • yamanlar 
ederek taabblltnamelerini im makta olan Bay Ali, dükkanı araıında munta&am seferler 
ulamakta ve su almaktadır. karıısındaki manav Mehme· temin edilecektir. 
Dlln SO kitiye daba su ve- din dOkkinından karpuz Bu aefetler için 16 kiıilik 
rilmittir, timdiye kadar ev· ıeçerken yanına sokulan iki 1935 modeli bir otobüs te· 
lerine su alanlar yetmiı beti Ladın cebinden 61 lira pa· min edilmiıtir. 
bulmuttur. rasını aıırmıılardar. Yanke- Hey' et 

Kralların aici kadınlar parayı alıb ka-
çarlarken yakayı ele vermiı· Paris'e hareket etti 

Mezarları soyuldu ! 
lstanbul 3 (Özel) - MO· 

teveffa eski Yunan kralı 
Jorj ile Aleksandr'ın mezar· 
larına ikinci defa olarak hır· 

aaı ıirmiı ve bir ıümUı ıam· 
dan çalmııtır. 

Kayseri 
Fabrikası açıhyor 
Ankara - Kayseri doku· 

ma fabrikasını, başbakan 

ismet lo6nii Kayseri'den ie· 
çerken açacaklardı~ 

Son dakika: 

Italya 
Uabeşistan'a nota 

verdi 
lıtanbul 3 (Özel) - Ro· 

ma'dan haber veriliyor: ltal· 
ya hükumeti, Habeşistana 
verdiği yeni bir nota da, 
Habeıista 'oıo genel islihatı 
için lilzum görülen yerler· 
deki resmi dairelerin, he· 
•an ltalyan memurlarına 
devri teslim edilmesini iste
mektedi~. Bu nota, Hal>efis
ta•'41ı •erin akilhr yapmıı· 
br. 

ferdir. Bunlar sabıkalı Bayan lıtaabul - Fransa ile ya· 
Elif ve Babriyedir. Yankesi· pacaiımız tecim andlaıması 
ciler adliyeye teılim edil- mllzakereleri yakında baılı· 
mitlerdir. yacaktır. Faik Kurdoğlunun 

Rus baıkanlıiındaki hey'et bugün 

Kuvvetleri Mançuri 
hudutlarınd(I 

lstanbul 3 (Özel) - Paris 
gazetleri, Sovyet Ruıyanın 
Mançuri hudutlarına 200 bin 
kitilik bir kuvvet tahıit et· 
tiiini haber veriyorlar. 

P aris zabıtası 
Veoizelos'u koruyor 
lstanbul 3 (Özel) - Veni· 

zeloı'un herhangi bir suikaıt· 
tan korunması için Paris za
bıtaıı tarafından eaaılı ted· 
birler alınmııtar. Bundan on 
glin evvel Venizelos'u öldür

meğe teıebbnı edenler, Na· 
poli'ye iltica etmit olan isi 
zabitlerdir. ltalyadaki Yunan 
Asileri, Venizelos için derin 
bir düımanlık beslemekte· 
dirler. 

Tavşanlı 
Madenleri işletilecek 

lıtanbul - Tavıanlı Ma
deninin Siimerbank tarafın· 
dan itletilmesi kararlatbrıl· 

mııtır. 

Paris'e hareket etmiıtir. 

Yangın 
Kereste ta bri kası 

yanıyordu 
Çekmeciler karıııında Ce· 

vahirci zade bay Şükrü'nün 
kereste fabrikasının çalısın· 
dan birdenbire ateı çıkmıı 

derhal yetiıen itfaiye; ateşin 
etrafa sırayetine meydaa 
vermeden yanıını söndür· 
mliıtür. 

Yapılan tahkikata iÖre 
yangın; dökmeci Naımı'nın 
bacasından çıkan kıvılcım· 
ların, fabrika çatısında bu· 

lunan talaılar nzerine sıçra

masından çıkmııtır. 
Fabrika (Mağda Burg) ıir

ketine on bin liraya siıor· 
talıdır. 

. Bıçakları alındı 
Kemer cadd .. iade dolatan 

Mehmed li'nin üzerinde 
bir kasatura, Mustafa oğlu 
Ali Riza'nın Qzerinde de bir 
bıçak bulunarak zabıtaca 

mbadere eclilmif tir. 

Ben, eski Finans melll~ 
larındanım . Eğirdir mal -~: 
rektarlüğünden Mart aflDP" 
tekaüt edildim. Geçen Nil'. 
nın birinci günü ailemle ı,e• 
raber Eğirdir istaıyonuD~ 
lzmire doğru trene biacli• 
eıyalarımın navlonunu tefi' 
rek istasyona teslim etti" 
lzmire muvasalatımızdaı ~: 
ra efyalarımı almak içio "'· 
sancak istasyon memurlll~ 
na mllracaat ettiiimde, bil 
sandık enamın kayboldas: 
nu ve bunun çalınması 1D 

temel olduğundan poliı t•~: 
kikatı yapılması lizımıeldi 
ğini söylediler. Hiçbir •:: 
buriyet ve kusurum ohOI 
ğı halde karakoldan k.,.. 
kola koıtum. ifade ver~ 
Eıya sandıiımın ıe~ 
teabit ettirdim. Bir madd• 
ıonra, içindeki değ'erli ef1~ 
alınmıı olduğu halde ııod' 
ğın kumpanya anbarın ıbl,.. 
kıldığı anlaııldı. Saad•~ 
çalınmasına ıebebiyet '~ 
lerinden dolayı anbar be~r 
ve kavaslarının maaılatl" 
dan kumpanyaca 110. -~ 
para tevkif edildiği .....--
kaybolan sandığımın 11111btt' 
viyatı için on lira 53 k_., 
tazminat takdir edildi. ~ 
nun Gıerine ıulh bu~ 
mahkemesine mllrıcP"'" 
kumpan7a aleyhine dl~ 
açbm. Sayın ıaıettr 
ze mllracaatımın ıeb•~ 
kumpanyanın devleti~~ 
ıeçtiii bu zamanda bu f"" 
yetimin nazarı dikkate •~ 
maaı ve hakkımda ,.,,. 
16ri1lea ıu bakaız mualO..,, 
Din tamiri için icab ed'. 
lerin naıarı dikkatleri" 
celbetrnektir. 1 

Miltekaid malm&dlf 
Mehmed fctlai 

Almaİıya'da 
Sık sık zelzelelet 

oluyor .,_. 
Berlin • Almanya'aıD 111 j 

telif yerlerinde sık sak • 
ıeleler hissedilmektedir· 'ti 

Geçen hafta Straıb.arl ti' 
bir sarsıntı olmuı ve -~.ti 
addid fabrikaların baCV' 
yıkılmııtır. 

Atioa 
~arbayının evine b"f 

ha atıldı 1'' 
lıtanbul - Atioa Şarb' el" 

nın evin belirsiz ki1111 tJI· 
tarafından bomba atıl~lf fi' 
Bay Çaldariı'in, Berli• ;J 
yabatından vaz geçe 
ıöylenmektedir. 

Cıım fabrikB81 

lşlemeğe başlsd• tl 
lstanbul - Yeni c•~ı;f 

rikamız merasiınle •~ 
ve iılemeğe baılamııtJI· 

Hırsızlık ,.,. 
Sabunhane sokağııı~'tJıfi• 

talyalı Şakir otlu Alı çıt'' 
nin açık bulunan pe• ,. 
den atlamak suretile 111'5ıf 
ıasına girtın bir hır~~· 
adet muıamba çalar• 
mııtır. 

Bolcostand' 
Gene zelzele old~ 
lıtanbul - eaJc8'1 ~· 

yeniden tiddetli ıeı..ı;,. 
dutu haber verUmekt-' 

Halk heyecan i~ 


